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Innledning
Direktoratet for e - helse har mottatt for s lag til Forskrift om befolkings baserte helseundersøkelser, og
vil i denne høringsuttalelsen gi innspill basert på rolle n som fag - og myndighetsorgan for nasjonale e -
helseløsninger.

Sammendrag
Direktoratet for e - helse ønsker å gjøre det lettere å få tilgang til helsedata til alle legitime formål.
Samtidig er det avgjørende for befolkingens tillit at helsedata blir tydelig regulert , og at helsedata
ikke kommer på avveie. Direktoratet er derfor positiv til at befolkingsbaserte helseundersøkelser blir
enhetlig regulert i egen forskrift. Forskriftsregulering vil bidra til å sikre en mer forutsigbar og
ensrettet praksis for etab lering av nye og forvaltning av eksisterende helseundersøkelser , og mer
åpenhet rundt hva helsedata brukes til. Direktoratet mener at forskriften er et godt utgangspunkt for
å legge til rette for bedre bruk av helsedata til legitime sekundærformål . I det følgende har
direktoratet noen innspill og komment arer til enkelte av formuleringene i den foreslåtte forskriften
som vi mener bør justeres for å støtte opp under formålet .

Om forskriftsregulering og sekundærbruk av helsedata
Direktoratet for e - helse er positiv til en forskrift sregulering av befolkningsbaserte helseundersøkelser.
Vi mener forskriften vil gi en tydeligere og mer forutsigbar ramme for bruken av dataene, og at den
også vil gi bedre personvern i form av et tydeligere rettsgrunnlag so m vil gi deltakerne bedre kontroll
med egne personopplysninger.

Direktoratet mener det er for liten fokus på å utnytte verdien av store datamengder innen helse, og
at forskrift en kan bidra til å tilrettelegge for bedre bruk av helsedata. Helse - og omsorgss ektoren
ligger bak andre bransjer når det gjelder å sammenstille og analysere informasjon som kan skape et
bedre kunnskapsgrunnlag.1 De befolkningsbaserte helseundersøkelsene inneholder rike variabelsett,
som kan gi stor verdi til forskning, styring og kva litetsforbedring av helsetjenester og andre legitime
sekundærformål. Direktoratet mener derfor det er avgjørende at forskriften åpner for slik bruk ved at
blant annet analyser fra helseundersøkelsene kan tilbakeføres til f. eks andre forskere. Mange av
ana lysene som etterspørres i dagens samfunn krever kobling av data fra flere registre, noe som etter
dagens regelverk er en tidkrevende prosess. Direktoratet mener derfor at forskriften også må ivareta
behov et for kobling med mange datakilder .

Direktoratet fo r e - helse har i samarbeid med sektoren utarbeidet et målbilde for referansearkitektur
og tekniske fellesløsninger for de nasjonale helseregistrene . Gjennom etableringen av
Helsedataprogrammet jobbes det nå blant annet med å etablere en plattform for tilgje ngeliggjøring
og analyse av helsedata. Arbeidet er fortsatt i en konseptutredningsfase, men direktoratet ber likevel
departementet om å ha en slik fremtidig plattform i tankene i det endelige forskriftsarbeidet.

1 Nasjonal e - helsestrategi 2017 - 2022
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Forskriftens formål
I foreslått formål med forskriften, § 1 - 1 heter det:

Forskriften skal legge til rette for befolkningsbaserte helseundersøkelser som gjennom analyser
og forskning frambringer kunnskap om befolkningens helse og om faktorer som påvirker helsen,
inkludert forutsetninger for diagnost ikk, behandling av sykdom, å bli frisk fra sykdom, å mestre
sykdom eller å forbli frisk.

Forskriften skal sikre at behandlingen av helseopplysninger og humant biologisk materiale i
undersøkelsene foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes p ersonvern og brukes
til individets og samfunnets beste.

Direktoratet mener formålsbestemmelsen er noe snever når det gjelder fo l kehelseperspektivet , og at
også faktorer som «fremmer» helsen bør være med . Direktoratet foreslår at ordlyden endres til
«..fakt orer som påvirker og fremmer helsen..» i første setning .

Videre mener direktoratet at formålsbestemmelsen i for liten grad tar opp i seg behovet for
tilbakeføring av analyser til forskere og bruk til andre legitime sekundærformål. Som nevnt ovenfor
innehol der de befolkningsbaserte helseundersøkelsene svært rike variabelsett, og det vil være
uheldig hvis forskriften ikke åpner for at forskere kan få gjøre analyser til legitime formål på dataene.

Vi forstår det slik at hver helseundersøkelse skal ha et eget formål ved etablering, men at formålet
for den enkelte helseundersøkelsen ikke kan gå utover formålet i forskriften. Direktoratet mener
derfor at det er nødvendig at behovet for tilbakeføring av analyser og bruk til sekundærformål
ivaretas tydeligere i for skriftens formålsbestemmelse , for å sikre at forskriften ikke blir til hinder for
bedre bruk av helsedata.

Den registrertes rettigheter

Informasjon til helseundersøkelsenes deltakere
Det foreslås i forskriften § 2 - 4 og § 2 - 5 å regulere samtykke som gis f ra deltakere i undersøkelsen og
hva slags informasjon deltakere skal motta før det gis samtykke. Informasjonen må oppfylle kravene i
EUs personvernforordning artikkel 13 og 14.

Direktoratet for e - helse ønsker å tilrettelegge for bedre bruk av helsedata , o g mener samtidig at det
er viktig at innbygger har god kontroll med egne personopplysninger. Dette innebærer at innbygger
forstår hva de gir samtykke til. I den sammenheng bør informasjonen som gis være så lettfattelig og
tydelig, at innbygger reelt sett k an sette seg inn i hva opplysningene skal brukes til.
Samtykkeskjemaene må derfor ikke bli så omfattende at innbygger mister den nødvendige oversikten,
men kan heller ikke bli så overordnet at samtykket blir for bredt eller så uklart at innbygger ikke vet
hvordan opplysningene skal brukes .
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Retten til innsyn
Departementet påpeker i høringsnotatet at «deltakerne bør sikres enkle løsninger for innsyn i
registreringer og bruk av opplysninger». Helsenorge skal være innbyg gers nasjonale helseportal2, og
det er allerede i dag lagt til rette for ivaretakelse av innbyggers innsynsrett på flere områder gjennom
portalen. Helsenorge bør også være den naturlige portalen for ivaretakelse av retten til innsyn i
opplysninger som er registrert i befolkningsbaserte helseundersøkelser. Dette vil gi innbyggere en
enkel og oversiktlig tilgang til helseopplysninger som er registrert om dem på ett sted. I dag må
helseundersøkelsene søke Datatilsynet om utvidelse av sin konsesjon for at H els enorge skal kunne
formidle innsyn i opplysningene. Forskriften bør derfor gi et tydelig rettslig grunnlag for en løsning
som gir samlet innsyn om deltakelse i helseundersøkelser. Direktoratet vil peke på Oppførings -
registeret som et naturlig sted å samle o versikt over innbyggernes deltakelse i de ulike
befolkingsbaserte helseundersøkelsene.

Tilbakemelding til deltakere og retten til ikke å vite
Direktoratet for e - helse er av den oppfatning at formålet med befolkingsbaserte helseundersøkelser
er å kartlegge befolkingens helse , og ikke kartlegg ing av enkeltindividers helse eller helsehjelp til hver
enkelt. Direktoratet mener i denne sammenheng at deltakere bør ha mulighet til å delta i
helseundersøkelser uten å motta tilbakemeldinger om egen helse i de tilfel lene der dette er aktuelt .
Direktoratet ønsker derfor at det legges til annet ledd forskriften § 1 - 4 som gir deltakerne en
mulighet til å reservere seg mot individuelle tilbakemeldinger om sin helse basert på resultater fra
helseundersøkelsen . Bestemmelse n bør åpne for reservasjon mot alle tilbakemeldinger eller enkelte
typer av tilbakemeldinger. En slik reservasjonsadgang vil i så fall bety at også forskriften § 2 - 5 må
utvides med en plikt til å gi informasjon om denne reservasjonsadgangen.

Uavhengige e tiske vurderinger ved etableringen av befolkingsbaserte
helseundersøkelser
Direktoratet er klar over at det ikke er avklart hvordan konsesjonsordningen eller
forhåndsgodkjenning fra REK vil være etter at nytt personvernregelverk tr e r i kraft neste år.

Direktoratet for e - helse mener at gode etiske vurderinger ved bruk av helsedata er avgjørende for å
opprettholde tilliten i befolkningen og for at det skal produseres forskning med høy kvalitet .
Direktoratet mener at denne vurderingen ikke kan gjøres av fo rsker selv, men bør gjøres av en
uavhengig tredjepart med nødvendig fagkompetanse. Hvordan den etiske vurderingen skal
gjennomføres, bør ivaretas i endelig forslag til forskrift .

Bransjenormer under GDPR
Departementet påpeker i høringsnotatet at utvikling av en bransjenorm for befolkningsbaserte
helseundersøkelser eller for sekundærbruk av helseopplysninger i tillegg til forskriftsregulering, vil

2 Se Meld. St 9 (2012 – 2013) Én innbygger én journal
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kunne bidra til etterlevelse av personvernkravene. Direktoratet viser til at det allerede finnes en
velfungere nde Norm for informasjonssikkerhet i helse - og omsorgssektoren (se www.normen.no ),
som det kan være naturlig å videreutvikle til også å omfatte sekundærbruk av helseopplysninger.

Fylkeshelseundersøkelser
Direktoratet er positive til at fylkeshelseundersøkelser skal reguleres i en egen bestemmelse i
forskrift om oversikt over folkehelsen. Siden fylkeshelseundersøkelsene samlet sett vil være
nasjonale og vil kunne ha stor verdi for f. eks forskning, mener direktoratet a t bestemmelsen bør
legge til rette for sekundærbruk som er innenfor formålet med fylkeshelse undersøkelsen og
samtykket. Det bør også åpnes for sammenstilling med andre datakilder.

Direktoratet mener Folkehelseinstituttet bør være databehandlingsansvarlig for
fylkeshelseundersøkelsene. Folkehelseinstituttet har den nødvendige kompetansen for å ivareta
databehandlingsansvaret for en helseregisterforvaltning av et slikt omfang, og vi mener det vil kunne
gi en bedre samordning og koordinering av undersøkelsene .

http://www.normen.no/

